Mesaj adresat cu prilejul Zilei eroilor
și
Sfintei sărbători de Înălțare
A devenit o tradiție la români, încă din perioada interbelică, să comemorăm
eroii neamului, chiar în ziua sfântă de Înălțare.
De atunci, această importantă sărbătoare creștină a căpătat un iz național,
care s-a transmis din generație în generație până în zilele noastre.
Suntem astăzi împreună aici dascăli, elevi, fii și fiice, părinți și bunici, poate
străbunici, poate chiar veterani de război cu care ne mândrim, cu toții creștini.
Suntem sensibili la momentele religioase ale bisericii și în egală măsură la
sărbătorile noastre naționale.
Am fost onorat de invitația preotului Ioan Șendroiu. Este pentru mine un
privilegiu să fim împreună, să ne omagiem eroii, să apreciem cum se cuvine
curajul lor, izvorât din dragostea de neam și țară.
„Mi-am trădat scopul, dacă v-am dat impresia că vă împing să admirați mai
întâi oamenii; ceea ce trebuie admirat în primul rând este glia care a dat naștere
oamenilor”. Ce cuvinte frumoase și înălțătoare!
Au pus preț pe moșie, cum spune străvechea și dulcea vorbă românească. Și
încă unul scump! Nu le-a fost ușor! Patriotismul a fost asimilat întotdeauna cu
dragostea de patrie. E lucru sfânt. Nu se învață din vorbe, cu atât mai mult din
vorbele altuia, ci din propriile fapte.
Este o ființă patria, una sfântă. Este singurul loc unde spiritul fiecăruia există
și se poate mișca.
Numai în țara lui omul se simte om. Pentru glia străbună au luptat eroii
noștri, iar vitejia lor a făcut istoria acestui popor.
Prin jertfe au obținut victorii, prin victorii învieri și prin învieri înălțări.
Vitejia lor a făurit cândva demult, România Mare, adică istoria acestui
popor.
Astăzi am venit la căpătâiul lor, cu obrazul brăzdat de lacrimi, salvați de
gândul că în pământ, izvorul tuturor resurselor vitale de existență, se găsesc
rădăcinile ființei umane:
„Coboară-n lut părinții rând pe rând,
în timp ce-n noi mai cresc grădinile
Ei vor să fie rădăcinile,
prin cari ne prelungim pe sub pământ!”
În aceste momente, când orice cuvânt este încărcat de emoții dar și de
binecuvântări deopotrivă, eroii dorm în jurul nostru, netulburați de nimeni și de
nimic, fiecare, alături de o cruce.

Eroismul lor a reînviat vremurile de glorie, a născut legende și a lăsat
aprinsă flacăra speranței.
Faptele lor de arme au fost transmise de-a lungul timpului, au fost retrăite,
au fost imortalizate de penelul pictorilor și preamărite de harul preoților.
Îngenunchind cu toții la căpătâiul lor, printr-un gest spontan de respect, cu
recunoștință, haideți să ne unim cu toții glasurile și să le spunem: fie-vă țărâna
ușoară și somnul liniștit, acum și pururea și în vecii vecilor. Merită!
HRISTOS S-A ÎNĂLȚAT!
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